GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2182/10-01-18-2
Knin, 28. ožujka 2018. godine

ZAPISNIK
s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Sjednica je održana 28. ožujka 2018. godine (srijeda), s poĉetkom u 16.30 sati u Gradskoj
vijećnici u Kninu.
Sjednicu je otvorila i istom predsjedavala Vedrana Požar, predsjednica Gradskog vijeća
(dalje u tekstu: predsjednica).
Nakon izvršene prozivke, utvrĊeno je da su na sjednici nazoĉni sljedeći vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mirko Antunović
Josip Bebek
Marjan Blažević
Marija Ćurić
Veselin Đujić
Nikolina Grizelj
Davor Ilić
Marina Krvavica

9. Robert Marić
10. Dragan Miliĉević
11. Goran Mrnjavac
12. Vedrana Požar
13. Marko Sinobad
14. Marko Šešo
15. Marinko Tokmakĉija
16. Marko Vujasinović

Na sjednici nisu bili nazoĉni vijećnici: Maja Deronja i Nenad Tisaj, koji su obavijestili
struĉnu službu da će kasniti te je predsjednica utvrdila da je na sjednici od ukupno 18 nazoĉno 16
vijećnika i da Vijeće ima kvorum za pravovaljano odluĉivanje i donošenje odluka.
Usvajanje zapisnika
Na zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno
usvojen.
Na zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća primjedbu je imala vijećnica Marija Ćurić, a
odnosila se da je isti štur, nakon ĉega je zapisnik usvojen većinom glasova 15 „za“ i 1 „protiv“
(Ćurić).
Sjednici se prikljuĉio vijećnik Nenad Tisaj te je na istoj nazoĉilo 17 vijećnika.

Utvrđivanje dnevnog reda
Predsjednica je predložila dopunu dnevnog reda s jednom toĉkom i to: Prijedlog Zakljuĉka
o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Knina za zaduživanje putem financijskog
leasinga, koja bi u dnevnom redu bila toĉka pod rednim brojem 11., a dosadašnja toĉka 11. Postala
bi toĉka 12.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednica je dopunjeni dnevni red dala na glasovanje i konstatirala da je jednoglasno
usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina u 2017. godini
(Izvjestitelj: Ivica Brcina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog
odjela za prostorno ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za
razdoblje od 2018. do 2022. godine
(Izvjestitelj: Ivica Brcina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog
odjela za prostorno ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
(Izvjestitelj: Mara Barić, v.d. ravnateljica)
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
(Izvjestitelj: Mara Barić, v.d. ravnateljica)
5. Prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin
(Izvjestitelj: Mara Barić, v.d. ravnateljica)
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Poslovnika o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina
(Izvjestiteljica: Sanda Brnić Petrović, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)
7. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta „Destinacija Dinara“
(Izvjestiteljica: Sanda Brnić Petrović, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina
(Izvjestiteljica: Sanda Brnić Petrović, službenica ovlaštena za obavljanje poslova
proĉelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)
9. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina
(Izvjestitelj: Ivica Brcina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog
odjela za prostorno ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
10. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
(Izvjestitelj: Ivica Brcina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog
odjela za prostorno ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Knina
za zaduživanje putem financijskog leasinga
(Izvjestitelj: Ivica Brcina, službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Upravnog
odjela za prostorno ureĊenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)
12. Vijećnička pitanja
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Točka 1.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina u 2017. godini
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je rekao da je Plan
gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2010.-2017. godine donijelo Gradsko vijeće
Grada Knina na 16. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine sukladno tada važećim zakonskim
propisima i tada važećim Prostornim Planom Šibensko-kninske županije i Prostornim planom
Grada Knina te da je Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2010.-2017.
godine donesena na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj 1. travnja 2015. godine. U nastavku je
rekao da kapacitet za odlaganje otpada na odlagalištu komunalnog otpada “Mala Promina” još
uvijek nije popunjen, ali da će se uskoro zapoĉeti s radovima na sanaciji odlagališta u sklopu
kojega će se izgraditi nova ploha za odlaganje otpada prema EU standardima, ĉiji kapacitet će
iznositi 60.000 t i da će se nakon otvaranja županijskog centra za gospodarenje otpadom RCGO
„Bikarac“ prestati sa odlaganjem otpada na odlagalištu “Mala Promina”. U svezi planiranih
objekata/kapaciteta za postupanje sa otpadom rekao je da je u planu nadogradnja elemenata za
prikupljanje otpada iz kućanstva (posude za odvojeno prikupljanje otpada), izgradnja i opremanje
reciklažnog dvorišta te izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta graĊevinskog otpada. Dodao je
da na podruĉju Grada Knina prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja tvrtka
Ĉistoća i zelenilo d.o.o Knin i da se kroz radionice nastoji podizati svijest graĊana u svezi
recikliranja otpada. Nadalje je rekao da će od ukupno 2,23 miliona kuna, Grad Knin sa cca
300.000 kn sudjelovati u projektu izgradnje Reciklažnog dvorišta „Knin“. Na kraju izlaganja je
rekao da se jako puno radi na mjerama za smanjivanje i sprjeĉavanje nastanka otpada kroz
povećanje svijesti graĊana koja je i dalje relativno niska te da su u svrhu toga nekim
domaćinstvima podijeljene i kompostare, ali da na žalost postoji veliki broj “divljih odlagališta”.
Napomenuo je da će obzirom na financijske mogućnosti Grada Knina planirane aktivnosti biti
otežane, ali da će se nastojat izvršiti sve dosad planirano.
U meĊuvremenu, sjednici se prikljuĉila vijećnica Maja Deronja te je na istoj nazoĉilo 18
vijećnika.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnica Marija Ćurić je pitala zašto direktorica poduzeća Zelinolo i Ĉistoća d.o.o. Knin
nje pozvana na sjednicu te pitala zašto je raspon cijena posuda za prikupljanje otpada u
kućanstvima od 250,00 do 1.800,00 kn.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je odgovorio da sukladno
zakonu sve akte i dokumente, pa tako i predmetno Izvješće izraĊuje i provodi jedinica lokalne
samouprave i da ne vidi potrebu nazoĉnosti na sjednici direktorice navedenog poduzeća. U svezi
cijena posuda je pojasnio da postoje posude razliĉitog kapaciteta i da će sve morati imati ĉip te da
su to faktori koji će utjecati na cijenu posuda koje će biti isporuĉene korisnicima.
Vijećnik Nenad Tisaj je rekao da Klub vijećnika HDZ neće podržati Izvješće jer se na
podruĉju grada ne provode mjere za sprjeĉavanje nastanka otpada i da ne postoje indikacije da će
se iste ubrzo poĉeti provoditi.
Gradonaĉelnik Marko Jelić (dalje u tekstu: gradonaĉelnik) je napomenuo da se predmetno
Izvješće odnosi na 2017. godinu u kojoj je u prvih pola godine na ĉelu gradske uprave bila bivša
vlast i da je sadašnja vlast nastavila provoditi i poduzimati što je više moguće mjera. U svezi cijene
posuda je rekao da o cijeni ne odluĉuje Grad.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina u 2017. godini nije
prihvaćeno, 9 „za“ i 9 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i Ćurić ), što će se utvrditi Zakljuĉkom koji je
sastavni dio Zapisnika.
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Točka 2.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Knina
za razdoblje od 2018. do 2022. godine
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je rekao da je skladno
zakonskim propisima Grad Knin obvezan donijeti Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od
2018. do 2022. godine za svoje podruĉje. Da je Nacrt prijedloga Plana stavljen na javni uvid radi
pribavljanja mišljenja javnosti te da su prijedlozi i primjedbe koji su u roku i na propisan naĉin
dostavljeni obraĊeni i da je sastavljeno izvješće, nakon ĉega je izraĊen prijedlog Plana. Rekao je
da je za prijedlog Plana od nadležnog upravnog tijela u Šibensko-kninskoj županiji dobivena
prethodnu suglasnost i da je isti izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke te je pozvao predstavnicu
tvrtke Anitu Kulušić da ukratko pojasni Plan.
Predstavnica izraĊivaĉa Plana Anita Kulušić je ukratko dala analizu i ocjenu gospodarenja
otpadom na podruĉju grada Knina navodeći postojeće i planirane graĊevine za gospodarenje
otpadom te lokacije odbaĉenog otpada i njihovom uklanjanju. Nadalje je navela i pojasnila mjere
potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprjeĉavanja nastanka otpada, opće mjere za
gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, mjere odvojenog prikupljanja
otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog komunalnog otpada. TakoĊer je navela visinu
financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom te rokove i nositelje izvršenja
plana.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnica Marija Ćurić je imala je primjedbu na to što bi reciklažno dvorište trebalo biti tik
uz Orašnicu.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je izrazio neslaganje s
vijećnicom Ćurić rekavši da su kod dobivanja graĊevinske dozvole sudjelovali Ministarstvo
okoliša, Hrvatske vode i druga nadležna tijela i da nisu imali primjedbi na lokaciju reciklažnog
dvorišta. Dodao je da je kao lokacija odreĊena parcela koja je u vlasništvu Grada Knina koje
udovoljava svim uvjetima te da je ovaj dokument u skladu sa zakonom i izraĊen od strane
ovlaštene tvrtke.
Gradonaĉelnik je rekao da se njegova obiteljska kuća nalazi nasuprot mjesta gdje će biti
reciklažno dvorište i da ne postoji nikakva ugroza. Dodao je da je Plan bio na javnoj raspravi na
kojoj se nitko osim Ekološke udruge i Grada Knina kao jedinice lokalne samouprave nije pojavio.
Naglasio je da je potencijalna šteta za neusvajanje ovoga Plana u iznosu od pet milijuna kuna plus
dodatne kazne od strane inspekcije te je predložio donošenje Plana.
Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Knina
za razdoblje od 2018. do 2022. godine donesena većinom gasova, 17 „za“ i 1 „protiv“ (Ćurić ) i
sastavni je dio Zapisnika.
Točka 3.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
V.d. ravnateljica Mara Barić je rekla da se predložene izmjene i dopune Statuta Djeĉjeg
vrtića Cvrĉak Knin odnose na zakonsko usklaĊenje te je navela i ukratko pojasnila odredbe Statuta
koje se mijenjaju.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnik Marko Šešo je rekao da će Klub vijećnika HDZ podržati ovaj prijedlog te je pitao
zašto je ravnateljica još uvijek vršiteljica dužnosti.
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Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je pojasnila da je na raspisani natjeĉaj za
imenovanje ravnateljice Vrtića pristigla samo jedna prijava te da je Upravno vijeće Djeĉjeg vrtića
Cvrĉak dostavilo prijedlog Gradskom vijeću da se za ravnateljicu imenuje Mara Barić. Nadalje je
rekla da je uoĉena nejasnoća u svezi izjave kojom je imenovana u prijavi na natjeĉaj dokazivala da
je polagala struĉni ispit te da je od Upravnog vijeća Vrtića traženo pojašnjenje. Dodala je da je
nakon toga Upravno vijeće donijelo odluku o poništenju natjeĉaja te pojasnila da natjeĉaj nije
morao biti poništen ali da Upravno vijeće nije bilo upoznato s zakonskom odredbom prema kojoj
odgajatelji i struĉni suradnici koji su bili zateĉeni u radnom odnosu u vrijeme stupanja istih 1997.
nisu imali obvezu polaganja struĉnog ispita.
Vijećnica Marija Ćurić je kritizirala odredbu navedenu u ĉlanku 17. Statuta prema kojoj se
u vrtić mogu upisati djeca od „navršene jedne godine“, budući je ranija odredba propisivala da se
mogu upisati djeca tek od „navršenih šest mjeseci“. TakoĊer je izrazila neslaganje s izmijenjenom
odredbom ĉlanka 16. Statuta prema kojoj Vrtiću neće trebati prethodna suglasnost na pravilnik o
radu.
V.d. ravnateljica Mara Barić je pojasnila da Vrtić ne ispunjava propisane standarde niti ima
uvjete za upis djece mlaĊe od godine dana starosti. Nadalje u svezi pravilnika o radu je rekla da
sukladno zakonskim propisima isti donosi Upravno vijeće i da na isti ne treba suglasnost osnivaĉa.
Gradonaĉelnik je dodatno pojasnio da zbog sigurnosti nije moguće vršiti upis djece mlaĊe
od godine dana te je pozvao vijećnike da se upoznaju sa zakonskim propisima koji reguliraju rad
ustanova i propisuju nadležnost donošenja pojedinih akata.
Vijećnica Marija Ćurić nije bila zadovoljna odgovorom te je ustrajala je pri svome stavu da
bi trebalo omogućiti upis djece mlaĊe od godine dana.
Gradonaĉelnik je još jednom ponovio da se u ovom trenutku ne može jamĉiti kvaliteta
uvjeta i sigurnost djece jer trenutno nema dovoljno financijskih sredstava da se isto osigura i da će
se pokušati iznaći potrebna sredstva.
Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Djeĉjeg vrtića „Cvrĉak“ Knin je prihvaćen većinom
glasova, 17 „za“ i 1 „protiv“ (Ćurić), što će se utvrditi Zakljuĉkom o prethodnoj suglasnosti koji je
sastavni dio Zapisnika.
Točka 4.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin
V.d. ravnateljica Mara Barić je rekla da se predložene izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića „Cvrĉak“ Knin odnose na zakonsko usklaĊenje
te je navela i ukratko pojasnila odredbe Pravilnika koje se mijenjaju odnosno usklaĊuju sa
zakonom.
Na sjednici je bilo nazoĉno 17 vijećnika (izašao: R. Marić).
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te je otvorila raspravu.
Potpredsjednik vijeća Marinko Tokmakĉija je rekao da Klub vijećnika HDZ neće podržati
ovaj prijedlog te je tražio pojašnjenje naziva radnog mjesta „Administrativni radnik/odgojitelj“ i
pitao kako zaposlenik istovremeno može biti i administrativni radnik i odgojitelj. Nadalje je tražio
pojašnjenje izmjene naziva radnog mjesta „glavna kuharica“ u „kuharica“ budući se radi o osobi
koja kuha hranu za djecu. TakoĊer je tražio pojašnjenje izmjene naziva radnog mjesta „kuharica“ u
„pomoćna kuharica“, zatim povećanja broja izvršitelja na 2 te pitao radi li se tu o zapošljavanju
novih osoba ili o unutarnjem preustroju odnosno prebacivanju spremaĉice na mjesto pomoćne
kuharice i ispunjavaju li se time svi potrebni uvjeti.
V.d. ravnateljica Mara Barić je pojasnila da se jedna odgojiteljica zbog zdravstvenih
problema prekvalificirala za administrativnog referenta i da je predloženo radno mjesto u skladu sa
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. TakoĊer je rekla da su i druge dvije predložene
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izmjene usklaĊene s državnim pedagoškim standardima budući da prema istima ne postoje radna
mjesta „glavni kuhar“ i „servirka“ te dodala da zaposlenici ispunjavaju sve potrebne uvjete.
Potpredsjednik vijeća Marinko Tokmakĉija je rekao da se akti ustanove ne mogu mijenjati
zbog pojedine osobe. Upozorio je da ako Vijeće usvoji ovaj prijedlog da se ubuduće pred Vijećem
mogu pojaviti sliĉni ili isti prijedlozi drugih ustanova kojima je Grad osnivaĉ.
Gradonaĉelnik je rekao da se ne miješa u rad ustanova i da za isti odgovaraju ravnatelji, a
da Grad Knin samo vodi raĉuna da ustanove rade sukladno zakonima.
Vijećnica Marina Krvavica je podržala potpredsjednika Vijeća Marinka Tokmakĉiju.
V.d. ravnateljica Mara Barić je pojasnila da zaposlenica već godinama radi administrativne
i struĉne poslove te da je od velike pomoći odgojiteljicama i da se ne radi o „namještanju radnog
mjesta“ već o usklaĊivanju naziva radnog mjesta s poslovima koje zaposlenica obavlja.
Na pitanje vijećnice Marine Krvavica postoji li zakonom propisano takvo radno mjesto,
ravnateljica je odgovorila potvrdno.
Na sjednici je bilo nazoĉno 15 vijećnika (izašli: Nenad Tisaj i Josip Bebek).
Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg
vrtića „Cvrĉak“ Knin je prihvaćen većinom glasova, 9 „za“ i 6 „protiv“ (Klub vijećnika HDZ i
Ćurić), što će se utvrditi Zakljuĉkom o prethodnoj suglasnosti koji je sastavni dio Zapisnika.
Pored vijećnika Nenada Tisaja i Josipa Bebeka, sjednicu je napustio i Goran te je na istoj
nazoĉilo 14 vijećnika.

Točka 5.
Prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin
V.d. ravnateljica Mara Barić je navela pravni temelj za donošenje predloženog Pravilnika
te je pojasnila da se istim utvrĊuje postupak upisa djece u vrtić, ostvarivanje reda prvenstva pri
upisu i druga pitanja u svezi s upisom kao i postupak ispisa iz vrtića. Dodala je da su propisani
bodovi i kriteriji za ostvarivanje prvenstva pri upisu djece u vrtić te da je propisana dokumentacija
potrebna za upis, kao i cijena usluga za roditelje koji imaju troje ili više djece.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnica Marija Ćurić je predložila da zaposlenik vrtića vrši provjeru jesu li roditelji djece
zaposleni. U svezi predloženog ĉlanka 27. Pravilnika je rekla da je u upitno postoji li u Kninu
obitelj koja ima ĉetvero djece upisane u vrtić i koja ostvaruje pravo propisano tom odredbom
odnosno da se oslobaĊa plaćanja mjeseĉne usluge za ĉetvrto i svako sljedeće dijete.
Gradonaĉelnik je pojasnio da se osobni podaci mogu prikupljati samo ako je to zakonom
propisano i da sukladno tome roditelji moraju dostavljati potrebne podatke prilikom upisa djece u
vrtić. Nadalje se složio s vijećnicom u svezi odredbe ĉlanka 27. Pravilnika i predložio je Gradskom
vijeću da usvoji ovaj prijedlog, a da Upravno vijeće do poĉetka nove školske godine izvrši
korekciju mjeseĉne cijene usluge iz ĉlanka 27. Pravilnika.
Na sjednicu se vratio vijećnik Robert Marić te je bilo nazoĉno 15 vijećnika.
Predsjednica je nakon rasprave prijedlog dala na glasovanje.
Prijedlog Pravilnika o upisu djece u Djeĉji vrtić „Cvrĉak“ Knin je prihvaćen većinom
glasova, 14 „za“ i 1 „protiv“ (Ćurić), što će se utvrditi Zakljuĉkom o prethodnoj suglasnosti koji je
sastavni dio Zapisnika.
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Točka 6.
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Poslovnika o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina
Službenica ovlaštena za obavljanje poslova proĉelnice Sanda Petrović Brnić je navela
pravni temelj za donošenje predložene Odluke te je rekla da su jedinice lokalne samouprave bile su
dužne u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi, znaĉi do 12. veljaĉe 2018. godine uskladiti svoje
statute i druge opće akata s odredbama navedenog zakona te da je sukladno tome Gradsko vijeće
Grada Knina, na 6. sjednici održanoj 29. sijeĉnja 2018. godine, donijelo Statutarnu odluka o
izmjeni i dopuni Statuta Grada Knina i Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Knina, ĉije odredbe su usklaĊene sa predmetnim Zakonom. Nadalje je rekla da je u
postupku nadzora zakonitosti akta od strane Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji,
utvrĊeno da Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, nije
bilo moguće donijeti na istoj sjednici Gradskog vijeća kad i Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni
Statuta Grada Knina i da je isti moguće donijeti tek po stupanju na snagu Statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta Grada Knina, slijedom ĉega je potrebno predmetni Poslovnik o izmjenama
i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, staviti van snage.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te je prijedlog dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o stavljanju izvan snage Poslovnika o izmjenama i
dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina donesena većinom glasova, 14 „za“ i 1
„suzdržan“ (Ćurić) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o pokretanju projekta „Destinacija Dinara“
Službenica ovlaštena za obavljanje poslova proĉelnice Sanda Petrović Brnić je navela
pravni temelj za donošenje predložene Odluke te je rekla da su predstavnici Grada Knina, Grada
Vrlike te Općine Kijevo i Općine Civljane iskazali zajedniĉki interes za pokretanje i realizaciju
projekta „Destinacija Dinara“ s ciljem održivog korištenja Dinare kao turistiĉke i gospodarske
destinacije i u namjeri dugoroĉne zaštite prirodnog fenomena koji Dinara predstavlja te da će
navedeni gradovi i općine sklopiti Memorandum o pokretanju projekta „Destinacija Dinara“.
TakoĊer je dodala da se predmetnom Odlukom gradonaĉelnik Grada Knina ovlašćuje za
potpisivanje Memoranduma koji je sastavni dio prijedloga.
Sjednicu je napustila vijećnica Nikolina Grizelj te je na istoj ostalo 14 vijećnika.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te je predsjednica prijedlog dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o pokretanju projekta „Destinacija Dinara“ donesena
jednoglasno i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 8.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Dragan Miliĉević je predložio da se u Odbor za
javna priznanja Grada Knina imenuju: dr.sc. Marko Jelić, za predsjednika i za ĉlanove: Kristina
Perić, Danijela Ognjenović Lošić, Veselin Đujić, Marinko Tokmakĉija, Mirko Antunović i Milan
Zoriĉić te da se za tajnicu Odbora imenuje Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za
obavljanje poslova proĉelnice.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i Odbor za izbor i imenovanja
propise nisu imali primjedbi na prijedlog te je prijedlog dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen, te je Rješenje o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina
donesena većinom glasova, 13 „za“ i 1 „suzdržan“ (Ćurić) i sastavni je dio Zapisnika.
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Sjednicu je napustio vijećnik Dragan Miliĉević te je na istoj ostalo 13 vijećnika.

Točka 9.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je predložio amandman
koji se odnosio na izmjenu ĉlanka 47. predložene Odluke tj. da se tehnološki uvjeti odvoza i
naplate otpada moraju ispuniti do 1. studenog 2018. te je pojasnio da Fond za zaštitu okoliša i
energetsku uĉinkovitost još nije objavio javni poziv za sufinanciranje nabave spremnika pa tako
Grad kao ni većina drugih jedinica lokalne samouprave ne mogu provoditi zakonom propisane
odredbe o odvojenom prikupljanju otpada. U nastavku je naveo pravni temelj za donošenje
prijedloga i rekao da je Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom stupanjem propisana
obveza jedinice lokalne samouprave da donese odgovarajuće odluke u roku od tri mjeseca od
stupanja na snagu uredbe, koja je stupila 1. studenog 2017. godine. Dalje je rekao da se
predloženom Odlukom utvrĊuju kriteriji i naĉin pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematiĉnog otpada i krupnog
(glomaznog) otpada kao i naĉin gospodarenja komunalnim otpadom u svezi s ovom javnom
uslugom na podruĉju grada Knina te je ukratko pojasnio odredbe prijedloga.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proraĉun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Vijećnica Marija Ćurić je pitala za cijenu javne usluge te je tražila pojašnjenje na koji naĉin
će se utvrĊivati i naplaćivati kazne graĊanima koji ne razvrstavaju otpad, posebno se osvrnuvši na
stanare u stambenim zgradama i pitala je tko je izradio prijedlog.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je rekao da će se cjenik
odvoza komunalnog otpada utvrditi 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke temeljem
suglasnosti gradonaĉelnika i kontrole tržišne inspekcije. U svezi kazni je rekao da će se teško
kontrolirati razvrstavanje otpada od strane graĊana, te je dodao da se mora podizati svijest graĊana
budući je razvrstavanje otpada u javnom interesu. Dalje je odgovorio da je prijedlog raĊen od
strane zaposlenika Grada Knina i tvrtke Ĉistoća i zelenilo d.o.o. Knin.
Prijedlog s amandmanom je prihvaćen te je Odluka o naĉinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podruĉju
Grada Knina donesena većinom glasova, 12 „za“ i 1 „protiv“ (Ćurić) i sastavni je dio Zapisnika.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je rekao da je sukladno
zakonskim odredbama izraĊen nacrt Odluke o mjerama za spreĉavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbaĉenog otpada, koji je radi savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću bio objavljen na web stranici Grada Knina dana 31.1.2018. godine, te da je savjetovanje
je trajalo do 2.3.2018. godine. Dalje je rekao da za vrijeme savjetovanja nije zaprimljen niti jedan
prijedlog niti mišljenje te da je gradonaĉelnik Grada Knina utvrdio prijedlog Odluke kojom se
propisuju mjere za spreĉavanje nepropisnog odbacivanja otpada kao i mjere za uklanjanje
odbaĉenog otpada na podruĉju Grada Knina, te naĉin postupanja komunalnih redara Grada Knina
vezano za nepropisno odloženi otpad. Slijedom navedenog, predložio je da Gradsko vijeće Grada
Knina usvoji Prijedlog Odluke o mjerama za spreĉavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbaĉenog otpada.
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Predsjednica je konstatirala da Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije imao primjedbi na
prijedlog te je isti dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Odluka o mjerama za spreĉavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbaĉenog otpada donesena jednoglasno i sastavni je dio
Zapisnika.

Predsjednica je odredila stanku kako bi Odbor za Statut, Poslovnik i propite te Odbor za
financije i proraĉun razmotrili i raspravili o dopunjenoj toĉki dnevnog reda.
Sjednica je nastavljena u 19.05 sati.
Točka 11.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Knina
za zaduživanje putem financijskog leasinga
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je naveo pravni temelj za
donošenje prijedloga te je rekao da je Gradsko vijeće dana 11. prosinca 2017. godine donijelo
Zakljuĉak o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Odluke o pokretanju postupka nabave autocisterne
u vrijednosti 880.000,00 kuna (s PDV-om). Dodao je da je Javna vatrogasna postrojba Grada
Knina provela otvoreni postupak javne nabave za nabavu vatrogasnog vozila autocisterne putem
financijskog leasinga, na koji je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda i to od ERSTE &
STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o., Zelinska 3, 10 000 Zagreb s ponuĊenom cijenom od
915.428,84 kuna (s PDV-om). Nadalje je rekao da bi se financiranje vršilo u 36 jednakih rata s
ostatkom za otkup vozila i da je za sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem, nužna
suglasnost Gradskog vijeća Grada Knina, radi ĉega se predlaže donošenje predmetnog Zakljuĉka.
Predsjednica je konstatirala da Odbor za financije i proraĉun i Odbor za Statut, Poslovnik i
propise nisu imali primjedbi na prijedlog te je otvorila raspravu.
Potpredsjednik vijeća Marinko Tokmakĉija je pitao što u sluĉaju žalbe budući nije istekao
rok za žalbu.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je rekao da je u postupku
sudjelovao samo jedan ponuditelj i da se nitko osim njega ne može žaliti, a da i on mogao žaliti
samo do otvaranja ponude.
Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je dodatno pojasnio da se od ponuditelja može
tražiti izjava kojom se odriĉe od prava na žalbu, budući da ista nije u interesu ponuditelja.
Predsjednica je prijedlog dala na glasovanje.
Prijedlog je prihvaćen te je Zakljuĉak o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Grada Knina za zaduživanje putem financijskog leasinga donesena jednoglasno i sastavni je dio
Zapisnika.
Točka 12.
Vijećnička pitanja


Vijećnica Marija Ćurić je zamjenicu gradonaĉelnika Kristinu Perić podsjetila da je na sjednici
u sijeĉnju reĉeno da će se osnovati radna skupina za poslovne prostore i pitala zašto to još nije
uĉinjeno. Zamjenika gradonaĉelnika Marija Ćaćića je pitala za cijenu aplikacije e-komunalni
redar.
Zamjenica gradonaĉelnika Kristina Perić je rekla da je radna skupina osnovana ali da zbog
administrativne pogreške vijećnica Ćurić nije bila pozvana na prvi sastanak te joj se zbog toga
ispriĉala i rekla da će biti pozvana na sljedeću sjednicu. Dodala je da se na sastanku razmatrala
mogućnost smanjenja cijena najma poslovnih prostora sukladno propisima.
Zamjenik gradonaĉelnika Marijo Ćaćić je odgovorio da je cijena aplikacije iznosila
jednokratno 32.500,00 kuna i dodao da neće biti daljnjih troškova u svezi iste.
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Vijećnik Robert Marić je pitao za mogućnost ureĊenja i asfaltiranja parkinga iza ljekarne Prima
Pharme gdje zbog neureĊenosti i oborinskih voda dolazi do zaĉepljenja cijevi.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina je pojasnio da veći prostor
iza stambenih zgrada nije u vlasništvu Grada Knina, a da je prostor izmeĊu stambenih zgrada i
garaža problematiĉan jer ne postoji sustav oborinske odvodnje i da sutra dolazi projektant
pregledati teren kako bi se iznašlo tehniĉko rješenje za problem odvodnje.



Vijećnica Maja Deronja je pitala za rješavanje problema nepostojeće rasvjetu u Ninskoj ulici i
rasvjete i nogostupa u Ikiĉinoj ulici.
Službenik ovlašten za obavljanje poslova proĉelnika Ivica Brĉina za Ninsku ulicu je odgovorio
da je ranije postojao problem oko suglasnosti pojedinih vlasnika za postavljanje stupova u
njihova dvorišta te da će provjeriti jesu li se vlasnici predomislili. Za Ikićinu ulicu je odgovorio
da bi se nogostup mogao riješiti, a da će se po pitanju rasvjete pristupit izradi idejnog projekta
za ishoĊenje lokacijske dozvole, a nakon toga rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te pokušati
osigurati sredstva iz nekog fonda ili ministarstva kako bi rasvjeta bila napravljena.



Vijećnica Marina Krvavica je predložila održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća o
Inovacijskom središtu kako bi se nakon toga moglo u javnost izaći s potpunom informacijom
što taj projekt znaĉi za ovo podruĉje.
Gradonaĉelnik je rekao da je Inovacijsko središte najvažniji projekt na širem podruĉju
Dalmacije, Like i dijela Bosne i Hercegovine ĉije je onemogućavanje unazadilo cijelu regiju.
Rekao je da se u svezi projekta obraćao na više strana i dodao da je najveća odgovornost na
Upravnom vijeću Ministarstva znanosti koje ne reagira na upite, a da su Gradu ruke vezane i da
ne može prijaviti projekte.
Potpredsjednik Vijeća Marinko Tokmakĉija je u ime Kluba vijećnika HDZ podržao prijedlog
za tematsku sjednicu i dodao da bi na istu trebalo pozvati sve relevantne osobe te da prije toga
ne bi trebalo nikoga prozivati.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

ZAPISNIK VODILA
Tatjana Plavčić, struč.spec.oec.

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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